
Z Á P I S 
z pastorační rady ze dne 13. září 2010 

 
Motto: Pastorační rady mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich činnost 
podporovala a vedla k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a povznesení 
farností a tím sloužila k větší slávě Boží. 

Čl. (2) úvodu stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské. 
 
Pořad jednání: 

1. Na základě doporučení Ekonomické rady farnosti (ER) bylo provedeno: 
a) D. Žofák: kontrola nastavení tarifu za mobily, PR požaduje porovnání  nabídek na 

balíček služeb (mobily + pevné telefony + internet) od jednotlivých operátorů. 
b) J. Veselý: kontrola správné volby tarifů elektřiny v bytě faráře a kostele sv. Martina – 

nebylo provedeno v termínu pro pozdní předání podkladů – faktur, bude provedeno do 
příští PR.  

c) Zřízení (oddělení) účtů farnosti, k provoznímu účtu zřídit e-banking – nebylo 
provedeno, ER provede doporučení převedení na vybraný nový účet u výnosu z 
prodeje pozemků pro maximalizaci úroku. 

d) ER - seznámení farníků v MN s ekonomickou situací farnosti bylo provedeno v MN 
2010/6. 

e) ER v MN vysvětlí formy fin. darů a jejich dopady: tj. trvalým příkazem nebo do 
„košíčku“ a úkol ER. Podrobnější informace pro zářijové MN –  nebylo provedeno. 

f) f) PR diskutovala o fin. odměnách za práci P. Suchela a Š. Petrové, nebylo uzavřeno 
2.  PR též upozornila, že je nutné zpracovat ER výsledek hospodaření farnosti za rok 2010 a 

zpracovat fin. plán na rok 2011. 
3. Trvající úkoly z minula: 

a) Dohoda o užívání prostor kostela a smlouva o úhradě energií – oba dokumenty jsou 
hotovy, nutno ověřit, zda došlo k podpisu smluvních stran. 

b) J. Veselý upozornil na nutnou opravu laviček před kostelem sv. Rodiny. SM. Amata se 
pokusí zajistit údržbáře na opravu. Úkol trvá. 

4. Jména zjištěných držitelů Řádu sv. Martina zapíše P. Daniel do Kroniky farnosti, T: do 6/2010 
nebylo provedeno. 

5. Farní výlet do Prachatic 9. října: H. Kučerová připravuje organizaci a byla již i na místě, plán: 
dopoledne Dobrá Voda, odpoledne oběd v Prachaticích, mše a prohlídka města, odjezd: 7:00, 
příjezd do 20:00. Počet účastníků je roven kapacitě autobusu, přihlášení dalších již není 
možné. 

6. Od 22.9. začne další běh kurzu Alfa. 
7. PR navrhuje každý pátek v říjnu přede mší svatou modlit se růženec. 

 
Příští pastorační rada: 14. října 2010 od 20 hodin v klubu DCB. 


